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Slutrapport

Vandplanprojekt Tislum Møllebæk
Vandplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak
Hjørring Kommune

Indsats
Projektet omfatter vandløbssystemet Tislum Møllebæk, der er en del af Uggerby Å 
systemet, som udmunder i Skagerrak. Den samlede indsats omfatter fjernelse af 4 
spærringer (reference AAL-258, AAL-286, AAL-287 og AAL-288). Ved realisering af 
indsatsen vil der i alt åbnes op for 14,005 km vandløb opstrøms indsatsen (Bilag 1, Fig. 
1).

Tislum Møllebæk er delvist beliggende i et Natura 2000-område 215 Tislum Møllebæk 
mellem opstrøms fra Volstrupvej 2,53 km og Soldalvej 5,18 km. Tislum Møllebæk 
udmunder i Uggerby Å. Uggerby Å’s nedre del er omfattet af Natura 2000-område 5 
Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb. Herudover udmunder Uggerby Å i 
Skagerrak, der er omfattet af Natura 2000-område 1 Skagens Gren og Skagerrak.

Indsatsen er omfattet af vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak.

Projektperiode
Projektperioden løber fra den 4. september 2015 til den 3. september 2018. Projektet 
er konkret gennemført i perioden 11. august til 7. oktober 2016.

Projektet er således gennemført indenfor den fastsatte projektperiode.

Gennemførsel
Projektet er gennemført i overensstemmelse med detailprojektet (Bilag 2) og i 
overensstemmelse med de økonomiske omkostninger, der fremgår af tilbud fra 
Sejlstrup (Bilag 4), der har vundet tilbuddet.

Sejlstrup har sendt faktura til Hjørring Kommune for gennemført projekt (Bilag 6). 
Hjørring Kommune har betalt de indgåede fakturaer (Bilag 7).

Intern afsatte timer til gennemførsel af projektet og omkostninger til intern løn 
fremgår af vedhæftet kontrakt (Bilag 11). Det faktiske antal interne timer anvendt på 
projektet fremgår af bilag 12. Og udbetaling af løn til de medarbejder kommunen har 
afsat til projektet fremgår af bilag 13, 14, 15 og 16. 

Projektet er således gennemført og betalt i henhold til de betingelser, der fremgår af 
tilsagnet til projekt. Fotodokumentation for gennemført projekt fremgår af bilag 10.
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Formål
Formålet med indsatsen er, at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i 
Grårup Bæk.

Formålet er opnået ved at:

1. Forbedres passage for vandrende fisk og/eller forbedrede opvækst- og 
gydeforhold for fisk og forbedrede forhold for akvatisk flora og fauna i øvrigt.

2. Koordineres indsatsen med øvrige indsatser.

3. Fjernelse af spærringer på en måde så faldet ikke overstiger 10 ‰ og det 
tilpasses de lokale fiskebestande og lokal fauna.

4. At der ikke sker skade på dyre og plantearter, der er omfattet af bilag 3 og 5 i 
naturbeskyttelsesloven.

Eksisterende forhold
Tislum Møllebæk er et offentligt vandløb, der løber til Uggerby Å.  

Tislum Møllebæk har en samlet længde på omkring 6,166 km. Bækken løber stort set 
igennem naturbeskyttede arealer og skov fra udspring til udmunding i Uggerby Å. 
Forløbet er svagt eller slet ikke reguleret på den øvre del, men er ved udløbet i 
Uggerby Å reguleret. Der er et godt fald over hele den samlede strækning.

Den fysiske tilstand er moderat til god.

DVFI
På faunastation 3020300005 (ved Birketvej) blev der i 2011 lavet en DVFI-undersøgelse 
med faunaklasse 5 som resultat. Seneste undersøgelse på station 302000010, ved 
Hørmestedvej, er en Saprobiebedømmelse fra 1997, der resulterede i forureningsgrad 
II (svagt forurenet). Denne bedømmelse vurderes dog forældet i forhold til at beskrive 
vandløbets nuværende kvalitet.
På station 3020300011, ved Tislum, blev der foretaget en DVFI-undersøgelse i 2011, 
der udmundede i en faunaklasse 7.
Tislum Møllebæk blev i 2007-2008 gennemgået og undersøgt af konsulentfirmaet 
Fiskeøkologisk Laboratorium med henblik på en kortlægning af vandløbets fysiske 
tilstand og forbedringspotentiale i forhold til målsætningskrav om god økologisk 
tilstand. Den øverste strækning beskrives som svagt eller slet ikke reguleret, men den 
nedre del ned til udløbet i Uggerby Å er reguleret. Faldet er godt på den samlede 
strækning.
Den øvre strækning har meget høj fysisk kvalitet. Hele bækken har høj strømhastighed 
og vandløbets bund består hovedsagligt af grus og sten, dog er en enkelt delstrækning 
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præget af mobilt sand. På trods af bækkens generelt høje kvalitet anbefales udlægning 
af gydegrus og plantning af træer på delstrækninger.

Fisk
DTU Aqua’s seneste vurdering af Tislum Møllebæk hviler på en undersøgelse fra 2009. 
Bækken har ifølge DTU nogle af de bedste fysiske forhold i hele Uggerby Å-systemet. 
Fra udspringet og ned forbi Tislum løber bækken i et naturligt forløb gennem spredt 
skov. Faldet er her stort og der er lange strækninger med egnet gydebund. Den 
resterende del af bækken har et reguleret forløb med et godt fald uden egnede 
gydesteder. Gydegrus og skjulesten kan med fordel udlægges nedstrøms Hørmestedvej 
og Birketvej.
DTU har givet lokalitet 55 ved ”Gammelmølle” en biotopkarakter-vurdering på 4 for 
yngel, svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 240 stk pr 100 m².
Lokalitet 56 ved Tislum har ligeledes fået en biotopkarakter-vurdering på 4 for yngel, 
svarende til at lokaliteten bør kunne huse ca 240 stk pr 100 m². Samme lokalitet har 
også fået en vurdering på 4 for ½-årsfisk, svarende til ca 60 stk pr 100 m². Lokalitet 57 
ved Nørregård fik ligeledes en biotopkarakter-vurdering på 4 for yngel og 4 for ½-
årsfisk, svarende til henholdsvis 240 stk og 60 stk pr 100 m².
Både lokalitet 58 og 59 ved henholdsvis Hørmestedvej og Birketvej, fik en vurdering på 
3 for ½-årsfisk, svarende til ca 45 stk pr 100 m².

Effekt af projektet
Det er på nuværende tidspunkt ikke mulig, at sige om realiseringen har fået den 
forventede effekt på flora og fauna. Flora og fauna skal have tid til at etablere sig før, 
der kan foretages en sådan vurdering.

Indsats AAL-258 indebærer hævning af bunden nedstrøms to rørunderføringer, begge 
steder med udlægning af gydegrus fordelt på 5 banker af hver 10 meters længde, 1 
meters bredde og 30 cm dybde. Eksisterende større sten i vandløbet udnyttes til at 
koncentrere strømmen i vandløbsmidten for at friholde gruset for sand.
Udover at forbedre passagemulighederne for især fisk, men også den øvrige 
vandløbsfauna, vil indsatsen med udlægning af gydebankerne også forbedre 
ynglemulighederne for ørred og bæklampret.

Indsats AAL-286 indebærer ligeledes hævning af bunden nedstrøms en rørunderføring 
med det formål at skabe fri passage for fisk og den øvrige vandløbsfauna. Her 
udlægges 3 gydebanker af hver 10 m længde, ca 1 m bredde og 30 cm dybde. Desuden 
udlægges håndsten på gydebankerne.
Hævningen af vandstanden gennem rørunderføringen vil genskabe passage-
muligheden for især fisk, men også den øvrige vandløbsfauna. Da 
vandstandshævningen skabes ved anlæggelse af gydebanker og udlægning af større 
sten, vil ynglemulighederne for ørred og bæklampret samtidig forbedres og der vil 
blive skabt øgede muligheder for strømlæ til fisk. Desuden vil den øgede mængde sten 
og grus på strækningen være substratforbedring for de mere rentvandskrævende 
smådyr.

Indsats AAL-287 består i at hæve bunden nedstrøms en rørunderføring under en 
kreaturovergang. Indsatsen består i udlægning af 3 gydebanker af 6 m længde, 1m 
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bredde og 30 cm tykkelse nedstrøms rørunderføringen, således at vandspejlet hæves 
til et niveau, der giver passage for faunaen gennem rørene.
Da vandstandshævningen skabes ved anlæggelse af gydebanker, vil ynglemulighederne 
for ørred og bæklampret samtidig forbedres. Desuden vil den øgede mængde gydegrus 
på strækningen være en substratforbedring for de mere rentvandskrævende smådyr.

Indsats AAL-288 indebærer udjævning af et samlet fald på godt 2 meter ved en 
spærring i form af en eksisterende fisketrappe med kamre bygget op af store sten. De 
store sten fra fisketrappen anvendes til sikring af brinksiderne og på 
indsatsstrækningen fordeles 10 gydebanker af 10 m længde, 1 m bredde og 30 cm 
tykkelse. Desuden etableres en gydebanke på 20 m længde, 1 m bredde og 30 cm 
tykkelse nedstrøms rørudløbet ved vejen med henblik på at hæve vandstanden i røret. 
Indsatsen indebærer, at der sikres en bedre passagemulighed for ørreder, der samtidig 
får forbedrede ynglemuligheder med de nye gydebanker. Desuden vil den øgede 
mængde gydegrus på strækningen være en substratforbedring for de mere 
rentvandskrævende smådyr.

Selvom om indsatsens primære formål er at skabe kontinuitet, så vil tilførslen af grus 
og større sten samtidig løfte vandløbskvaliteten, med bedring af de fysiske forhold i 
form af mere fast substrat og øget variation. Sten og grus vil strømlæ og 
skjulmuligheder for fisk og, hvis vandet samtidigt er tilstrækkeligt rent, bedre 
livsbetingelserne for de rentvandskrævende smådyr. Herved muliggøres et løft i DVFI 
på de strækninger, der ikke i forvejen har en faunaklasse 7 og samtidig bedres 
rekrutteringsmulighederne for mere rentvandskrævende dyr op- og nedstrøms den 
berørte strækning.

Regulativ Beskrivelse

Eksisterende
Tislum Møllebæk er omfattet af regulativ for kommunevandløb.

Tislum Møllebæk har en samlet regulativ længde på 6.166 m.

Tislum Møllebæk skal vedligeholdes på grundlag af krav til styrkote. Dog skal den 
henligge naturligt og der må ikke foretages opgravning eller bundskovling med mindre 
særlig forhold taler herfor.

Grødeskæring foretages én gang om året og i almindelighed inden d 15. oktober. 
Behov for kantslåning vurderes ved tilsyn.

Kommende
Hjørring Kommune arbejder på en samlet regulativrevision for alle kommunens 
vandløb. Revisionen vil betyde, at de nuværende regulativer samles i 16 overordnede 
regulativer, der omfatter hele vandløbssystemer.

I forbindelse med regulativrevisionen udarbejdes der også vedligeholdelses-
bestemmelser for de private vandløb.
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Relation til beskyttet natur og arter
Tislum Møllebæk er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke registret 
beskyttede eller fredede arter i og omkring Tislum Møllebæk ved indsatserne.

Relation til Natura 2000
Tislum Møllebæk er delvist beliggende i Natura 2000-område 215 Tislum Møllebæk. 
Tislum Møllebæk udmunder i Uggerby Å. Uggerby Å’s nedre del er omfattet af Natura 
2000-område 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb. Herudover udmunder 
Uggerby Å i Skagerrak, der er omfattet af Natura 2000-område 1 Skagens Gren og 
Skagerrak.

Der er udarbejdet konsekvensanalyse i forhold til, hvordan realiseringen af projektet 
påvirker Natura 2000-område 215 Tislum Møllebæk (Bilag 19).

Hjørring Kommune vurderer, at projektets realisering ikke har negativ påvirkning af 
Natura 2000-området.

Relation til anden lovgivning
Indsatserne ligger i landzone. Hjørring Kommune vurderer, at der ikke kræves 
landzonetilladelse efter Planloven, da projektet ikke forudsætter ændret areal 
anvendelse.

Tislum Møllebæk er omfattet af vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Projektet er 
gennemført i henhold til tilladelser og dispensationer givet efter vandløbsloven og 
naturbeskyttelsesloven (Bilag 8).

Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbsloven, da det er en reguleringssag. 
Reguleringssager er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2. Projektet er derfor 
gennemført efter forudgående VVM-screening (Bilag 9).

Lodsejer holdning
Indsats AAL-258 berører 1 lodsejer. I øjeblikket er det en bestyrer af boet, der 
varetager henvendelser. Bestyrer af boet er ikke afvisende, men er dog en smule 
skeptisk.

Indsats AAL-286 berører 1 lodsejer, der er positiv.

Indsats AAL-287 berører 3 lodsejere. Alle er positive blot der tages hensyn til dræn.

Indsats AAL-288 berører 1 lodsejer, der er positiv.
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Omkostningseffektivitet
Referenceværdi
Fjernelse af de 4 spærringer AAL-258, AAL-286, AAL-287 og AAL-288 har åbnet op for 
14,005 km vandløb opstrøms indsatsen. Den vejledende referenceværdi er 21.000 kr. 
pr. km vandløbsstrækning opstrøms, som der åbnes op for ved fjernelse af spærringen.

Den samlede referenceværdi for indsatsen er således 294.105,00 kr.

Referenceværdien fordeler sig således på de enkelte indsatser:

AAL-258: 1,626 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 34.146,00
AAL-286: 4,488 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 94.248,00
AAL-287: 5,914 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 124.194,00
AAL-288: 2,631 km opstrøms, der giver en referenceværdi på kr. 55.251,00

Den samlede referenceværdi for projektet er således 294.105,00 kr.

Realiseringsomkostninger
Hjørring Kommune har indhentet tilbud på omkostninger for realisering af indsats AAL-
258, AAL-286, AAL-287 og AAL-288 fra Vennelyst (Bilag 3) og Sejlstrup (Bilag 4). De 
indhentede tilbud er i overensstemmelse med de standardpriser som Hjørring 
Kommune har beregnet på baggrund at erfaring med tidligere projekter (Bilag 5).

Omkostninger til indsatsen kan deles op i:

AAL-258

 Der udlægges 5 gydebanker fordelt nedstrøms begge strækninger for at afvikle 
faldet med 10 cm pr gydebanke. Gydebanken skal være 30 cm dyb, 1 m bred og 
10 m lang og med 5‰ fald

 Vandspejlet ønskes hævet 20 cm inde i rørene, så der med tid opstår en bund i 
røret, så fisk lettere kan passere

 Behov for ekstra sten ved det øverste rør

Det billigste tilbud for indsats AAL-258 er fra Sejlstrup på kr. 34.900,00 (Bilag 4).

AAL-286

 Der udlægges nedstrøms rørudløbet 3 gydebanker af 10 m længde, 30 cm 
tykkelse og i vandløbets fulde bredde på ca 1 m for at hæve vandspejlet ca 20 
cm ned i røret, så der opstår en naturlig bund i røret. Fald henover gydebanken 
på 5‰

 Der placeres 1-2 håndsten pr løbende meter på gydebankerne
 Første gydebanke placeres 2 m nedstrøms rørudløb, så der kan opstå et høl 

foran røret, hvor vandet kan bremses, så gydegruset ikke skylles bort. De næste 
to placeres med 10 m afstand mellem hinanden

Det billigste tilbud for indsats AAL-286 er fra Sejlstrup på kr 21.750,00 (Bilag 4)
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AAL-287

Rørstrækningen har en længde på ca 6 m med en dimension på ca Ø 1000 mm og er en 
kreaturovergang.

 Her laves 3 mindre gydebanker af 6 m længde, 30 cm dybde og 1 m bredde for 
at udnytte fald og skabe en naturlig bund gennem rørbroen

 Fald henover gydebanken på 3‰

Det billigste tilbud for indsats AAL-287 er fra Sejlstrup på kr. 13.875,00 (Bilag 4)

AAL-288

Spærringen udgøres af en fisketrappe, som samlet har et fald på godt 2 m. For at 
udligne faldet og gøre punktet passabelt for insekter og fisk, omlægges de bassiner, 
der er lavet i forbindelse med fisketrappen, således at der skabes en 
sammenhængende vandløbsstrækning

 De store sten, der er anvendt til fisketrappen, genanvendes og placeres for at 
stabilisere brink-kanterne ved vejoverkørslen samt til at understøtte 
hævningen af vandløbsbunden

 Opgravet jord placeres på bagsiden af stenene, så det udgør en ny brink-kant
 Stenene pakkes ind i siderne af den nye brink-kant, således at brinken kan 

sætte sig oven på disse sten
 Der udnyttes en 250 m lang strækning til at hæve vandspejlet, så der opstår et 

fald på 5‰ hen over de udlagte gydebanker
 På de 250 m udlægges der 10 gydebanker af 10 m længde, 30 cm dybde og 1 m 

bredde. Bankerne fordeles ligeligt på strækningen
 Gydebankerne anlægges med 5‰ fald og en for- og bagkant af større sten, så 

gruset ikke bliver skyllet væk
 Der skal udlægges en gydebanke på 20 m længde, 30 cm dybde og 1 m bredde 

lige nedstrøms rørudløbet ved vejen. Dels for at hæve vandspejlet inde i røret 
og dels for at sikre mod erosion. Det tilstræbes at sikre et vandspejl på 30 cm 
ved rørudløb.

Det billigste tilbud for indsats AAL-288 er fra Sejlstrup på kr. 87.975,00 (Bilag 4)

Samlede omkostninger til realisering af indsats AAL-258, AAL-286, AAL-287 og AAL-288 
er for Vennelyst kr 202.600,00 (Bilag 3) og for Sejlstrup kr. 158.500,00 (Bilag 4). 
Hjørring Kommune vurderer på den baggrund, at Sejlstrup samlet er billigst.

De samlede omkostninger til realisering af indsatsen er således 158.500,00 kr. og 
dermed 135.605,00 kr under den samlede referencepris. Hjørring Kommune vurderer 
på den baggrund, at realisering af indsatserne for vandplanprojekt Tislum Møllebæk er 
omkostningseffektiv.
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Afværgeforanstaltninger
Hjørring Kommune vurderer, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige i 
forbindelse ved realisering af indsatsen.

Bilag
Bilag 1: Oversigtskort
Bilag 2: Detailprojekt 
Bilag 3: Tilbud på realisering - Vennelyst
Bilag 4: Tilbud på realisering - Sejlstrup
Bilag 5: Erfaringspriser for Hjørring Kommune
Bilag 6: Faktura for gennemført arbejde – Sejlstrup
Bilag 7: Udbetalingsnote – Hjørring Kommune
Bilag 8: Tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
Bilag 9: VVM afgørelse
Bilag 10: Fotodokumentation – før og efter billeder
Bilag 11: Kontrakt – intern lønomkostning
Bilag 12: Timeregistrering
Bilag 13: Løn Poul Træholt
Bilag 14: Løn Jens Pedersen
Bilag 15: Løn Jan Q Sørensen
Bilag 16: Løn Christian O. Sejlund
Bilag 17: Udtalelse om gennemført projekt
Bilag 18: Dokumentation for offentliggørelse
Bilag 19: Særskilt konto
Bilag 20: Konsekvensvurdering


